On ilo olla yhdessä

Jumala loi

On ilo, ilo, ilo olla yhdessä,
viettää hyvää hetkeä.
On ilo, ilo, ilo olla yhdessä,
taivaan Isän lähellä.

1. Jumala loi auringon, kuun
ja järvet ja puut, ihmiset myös.
Jumalan on taivas ja maa.
Herraa me tahdomme kiittää.
Herralle riemulla
laulamme kiitosta.
Herra, me kiitämme nimeäsi.

1. Taivaan Isä aina on
täällä meidän kanssamme.
Hän ei käske meitä pois,
eikä lähde luotamme.
On ilo, ilo, ilo olla yhdessä,
viettää hyvää hetkeä.
On ilo, ilo, ilo olla yhdessä,
taivaan Isän lähellä.
2. Taivaan Isä aina on
täällä meidän kanssamme.
Hänen luotaan löydämme
ilomme ja onnemme.
On ilo, ilo, ilo olla yhdessä,
viettää hyvää hetkeä.
On ilo, ilo, ilo olla yhdessä,
taivaan Isän lähellä.
Säv. Jarmo Kukkonen, san. Pia Perkiö

Syvyydestä minä huudan sinua, Herra
1. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra.
Kuule minun ääneni.
Syvyydestä minä huudan sinua, Herra.
Kuule minun ääneni.
2. Pimeydessä minä kaipaan valoa, Herra.
Kuule minun ääneni.
Pimeydessä minä kaipaan valoa, Herra.
Kuule minun ääneni.
3. Erämaassa minä etsin elävää vettä.
Kuule minun ääneni.
Erämaassa minä etsin elävää vettä.
Kuule minun ääneni.
4. Anna minun sydämeeni uusi laulu.
Kuule minun ääneni.
Anna minun sydämeeni uusi laulu.
Kuule minun ääneni.
Säv. ja san. Pekka Simojoki

2. Jeesukselle virtemme soi,
hän kuolemallaan elämän toi.
Luonamme hän täällä nyt on.
Herraa me tahdomme kiittää.
Herralle riemulla
laulamme kiitosta.
Herra, me kiitämme nimeäsi.
3. Henkensä hän heikoille suo
ja keskellemme lämpöä luo.
Taivas jo on luonamme näin.
Herraa me tahdomme kiittää.
Herralle riemulla
laulamme kiitosta.
Herra, me kiitämme nimeäsi.
Virsi 135

Silmäni aukaise, Jumalani

Jeesus, kuule rukoukseni

1. Silmäni aukaise, Jumalani.
Kaikki muu turhaa on rinnallasi.
Aamulla noustessa vierelle jää.
Liekkisi loistaa, kun yö hämärtää.

Jeesus, Jeesus, kuule rukoukseni.
Anna rauha sydämeeni, halleluja.

2. Viisauden lähde, vie viisauteen.
Tietäni ohjaa, kun matkaani teen.
Luottaa voin Isäni rakkauteen.
Kätkeydyn suojaasi turvalliseen.

Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan

3. Yksin en pystyisi taistelemaan.
Voiman ja viisauden sinulta saan.
Heikkojen auttaja voittamaton,
ainoa toivoni sinussa on.
4. Valta ja suosio jää päälle maan.
Perinnön taivaassa sinulta saan.
Aarteeni kallein nyt luonasi on.
Lahjoitat rauhan ja tuot sovinnon.
5. Oi kirkkain aurinko, ihmeellinen!
Valaista täällä jo voit sydämen.
Silmäni aukaise, osoita tie.
Luoksesi taivaaseen perille vie.
Virsi 923

Jumalan kämmenellä
1. Jumalan kämmenellä
ei pelkää lintunen,
Jumalan kämmenellä
ei pelkää ihminen.
Kaikille tilaa riittää,
kaikille paikkoja on.
Jumalan kämmenellä
ei kukaan ole turvaton.
2. Jumala meitä kutsuu
nyt suojaan turvaisaan.
Jumala meitä kutsuu
ja kantaa voimallaan.
Milloinkaan ei hän hylkää,
lastensa kanssa hän on.
Jumalan kämmenellä
ei kukaan ole turvaton.
Virsi 499
Kuvat: Kirkon kuvapankki/Teemu Junkkaala

Virsi 919

1. Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan
olemme kaikki hiljaa kätketyt.
Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan,
yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.
2. Jos ahdistuksen tie on edessämme,
myös silloin Kristus meitä kuljettaa.
Annamme Isän käteen elämämme,
hän itse meille rauhan valmistaa.
3. Suo Herra toivon kynttilöiden loistaa,
tyyneksi lämpimäksi liekki luo.
Valaiset pimeän, voit pelot poistaa.
Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo.
4. Kun pahan valta kasvaa ympärillä
vahvista ääni toisen maailman.
Niin että uuden virren sävelillä
kuulemme kansasi jo laulavan.
5. Hyvyyden voiman uskollinen suoja
piirittää meitä kuinka käyneekin.
Illasta aamuun kanssamme on Luoja,
häneltä saamme huomispäivänkin.
Virsi 600

